JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 23-án
17--órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Virág József polgármester
Gyömörei Barnáné ,
Hangyál Csaba ,
Koncz Ferenc ,
Suhaj Józsefné ,
Parádi Lászlóné
Zab Zsuzsanna
települési képviselők.
Továbbá:

Gálné Papp Erika körjegyző megbízásából:
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távolmaradt:
Gálné Papp Erika körjegyző
Bógó István ,
települési képviselő
Napirend előtt:
Virág József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy Gálné Papp Erika körjegyző jelenleg
szabadságát tölti, s az SZMSZ alapján Horváth Jánosné igazgatási előadót bízta meg azzal,
hogy az ülésen részt vegyen.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 8 települési képviselőből hét
megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné
képviselőket.

és Parádi Lászlóné

fő jelen van ,azt
települési

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s hét
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné és Parádi Lászlóné
települési képviselőket megválasztotta.
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Virág József polgármester :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Napirend:
1./ Jurtanapi program megtárgyalása.
Előadó: Virág József polgármester
2./ Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot ellátó társulás helyettesítő védőnő
kinevezésének véleményezése.
Előadó: Virág József polgármester
3./ Támogatási kérelmek elbírálása.
Előadó: Virág József polgármester
Zárt ülés keretében:
4./ A Hunyadi utca 45. szám melletti (279/2 hrsz-ú , volt játszótér) terület
megvásárlása iránti kérelem megtárgyalása
5./ Bejelentések.
-Első lakáshoz jutó kérelem elbírálása.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Jurtanapi program megtárgyalása.
Virág József polgármester:
Elmondja, hogy a Jurta napok a községben augusztus 14-én és l5- én lesznek a
hagyományoknak megfelelően.
Azt gondolta, hogy a Jurta napi programokkal kapcsolatban meg kell beszélni a legfontosabb
teendőket. Össze kellene állítani a szombati, illetve vasárnapi programokat.
Elmondja, hogy véleménye szerint ragaszkodni kellene a hagyományokhoz, s az előző évihez
hasonlóan kellene megszervezni a programokat.
Nagyon sok ajánlat érkezett a programokkal kapcsolatban. Az a gond, hogy a zenekarok, az
operett énekesek, a táncdal énekesek nagyon drágán jönnének el. Félő, hogy nem lenne elég
közönség a műsorokra. Nagyon kellemetlen lenne, ha híres zenekart, énekest hívnánk meg, s
nem lenne közönség.
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A pénz rendelkezésre állna egy – egy énekes fellépésére, de nem biztos, hogy a közönség
nagyon értékelné.
A nagyobb, híresebb zenekart, mint pl. az Apostol együttes , nem tudnánk megfizetni.
• Véleménye szerint a helyi néptánccsoport és esetleg a környékbeli, vagy ismerős
tánccsoportok nagy sikert aratnának, s műsorukra közönség is lenne. Jó lenne, ha
fellépnének a hantosi iskolás gyermekek, a citerazenekar is.
• Az előző években a délelőtti órákban volt a főzőverseny és a lovasbemutatók. Az idei
évben is meg kellene szervezni.
A főzőversenyen csülökpörköltet kellene főzni a versenyzőknek, mert az elmúlt években azt
nem főztek.
• Varga József táncdalénekes szerepelt az előző évben, és elég nagy sikert aratott.
Véleménye szerint az idei évben is meg kellene hívni. 30.000.- Ft- fellépési díjat kért,
ami elfogadható összeg.
• A vasárnapi napon minden évben sportprogramok voltak. Kézilabda, futball. Ez már
évek óta hagyomány. Úgy gondolja, hogy az idei évben is meg kell szervezni.
• Az idei évben sokkal jobban oda kell figyelni a fellépők kiszolgálására, étellel, itallal
történő ellátására. Az elmúlt évben ezt nem kezeltük megfelelően. Utólag szóvá tették
a vendégek, hogy nem voltak megfelelően kiszolgálva. Az idén minden csoporthoz
kell állítani egy felelős személyt, aki a csoportok ellátásáért, vendéglátásáért lesz
felelős. A vendégek részére az étel, ital rendelkezésre áll, csak ki kell szolgálni őket.
• Az idei évben nagyon figyelni kell a hangosító berendezésekre is, mert tavaly sajnos
nem jól működött. Ha szükséges még hangfalat kell venni, de a berendezésnek
működni kell.
Kéri, hogy a képviselő-testület tagjai mondjanak ötleteket, javasoljanak programokat a jurta
napra.
Hozzászólások:
Gyömörei Barnáné települési képviselő:
Véleménye szerint a régi hagyományokhoz kellene ragaszkodni. Azt gondolja, hogy nincs
értelme híres énekeseket, zenekarokat hívni, mert a lakosság többre értékeli a helybeli , vagy
szomszéd településen élők fellépését.
A híres énekesek általában adnak egy órás műsort plébekről. Volt olyan műsoron, ahol a
közönség egymással beszélgetett, szórakozott, nem kötötte le a fellépő művész előadása.
Az előadóművészek sok pénzbe kerülnek.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
A lakosság egy részének az a véleménye, hogy Hantos községbe is hívni kellene legalább
egyszer egy híres zenekart, vagy énekeseket. A környező településekre hívták már az
Apostol együttest, Edda zenekart, híres énekeseket. Egyszer hívhatnánk Hantosra is híres
fellépőket, s meglátnánk, hogy lenne-e közönség . Azt mondják, hogy nem igaz, hogy Hantos
Önkormányzatának nincs pénze egy művész megfizetésére, amikor Nagylók községbe is,
Sárosd községbe is hívtak híres fellépőket. Más településen pályáznak ilyen rendezvényre, mi
miért nem?
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Virág József polgármester:
Nem csak a pénzen múlik a művészek meghívása. Lehet, hogy aki hiányolja a híres
énekeseket, el sem jönne a műsorát megnézni. Véleménye szerint nem kell rivalizálni másik
településekkel. Egyszer pályáztunk rendezvényre, de nagyon sok kiadást nem fogadnak el,
hiába volt róla számla.
Nagyobb település azért hívott drága zenekart, mert a pályázaton el tudta a költséget
számolni. Nálunk nem biztos, hogy lenne rá elég közönség.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Minden Jurta nap lényege a hagyományőrzés. Véleménye szerint a helyi fiatalok, iskolások
bemutatására kell nagy hangsúlyt fektetni. Lehetőséget kell adni a környékbeli települések
fellépőinek, kultúrcsoportjainak is.
A helyi tánccsoport vállalja a fellépést és mivel sok helyen megfordulnak, biztosan tudnának
hívni más településekről is fellépőket, tánccsoportokat, népdalénekeseket.
A vendégek ellátására nagyobb gondot kellene fordítani, mint az elmúlt évben. Ők pénzt nem
kérnek a fellépésért, de az ellátásnak örülnének.
A fellépés kezdésének pontos időpontját kellene megmondani, s azt, hogy mennyi időt
biztosítunk a fellépésekre. A többit a helyi néptánccsoport megszervezi.
A fellépőkkel több kísérő is eljön . A lovasverseny tavaly nagyon elhúzódott. Ha most is
elhúzódik, akkor nem kell túl sok program, mert nem lesz rá idő. A néptánccsoportok ,
fellépő énekesek , esetleg citerások a szombat délutánt teljesen kitöltenék. Dunaújvárosi
népdalénekesek „ Betyárok „ is szívesen vállalnak fellépést. Már díjat is nyertek. Kitűnő
tanulók fiatalok. Műsorzárásként táncházat lehetne szervezni.
Varga József táncdalénekes műsoráról nem jó véleményt hallott az elmúlt évben.
A hantosi Zenekar sajnos nem tud részt venni a jurta napi programokon, mert vidékre mennek
zenélni.
Véleménye szerint a helyi és a környékbeli fellépők kapjanak lehetőséget a szereplésre. Nem
javasolja a híres , drága zenekarok, énekesek meghívását.
A közönség nem biztos, hogy jobban értékeli a műsorukat, mint a helybeli fellépőkét.
Az a tapasztalat, hogy nem élő műsort adnak, hanem plébeket használnak , a pénzt meg
elviszik.
Gyömörei Barnáné települési képviselő:
Az esti órákra javasolja karaoké megszervezését.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Meg kell bízni valakit a karaoké megszervezésével és lebonyolításával. Jó ötletnek tűnik.
Vannak számítógépes programok annak levezetésére.
A déli időszakban lehet szervezni „ Jó ebédhez szól a nóta „ címmel műsort. Biztosan vannak,
akik vállalnák, hogy napdalokat, magyar nótát, egyéb dalokat énekelnek ebédeltetés alatt.
Ahhoz zenekar sem kell. Ő is szívesen vállalja a fellépést.
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Virág József polgármester:
Egyetért azzal, hogy a helyi és környékbeli szereplők kapjanak lehetőséget fellépésre.
Felveszi a kapcsolatot a helyi néptánccsoporttal, s kéri, hogy szervezzék meg a délutáni
programot. Hívják meg azokat az együtteseket, fellépőket, akivel jó a kapcsolatuk, s szívesen
vállalnák Hantoson a fellépést.
Meg próbál felkérni valakit a karaoké lebonyolítására. A Faházban van olyan gép, amelyet
kölcsön lehet kérni. Helybeliek jelentkezhetnek rá, biztosan lesz sikere .
Kéri Suhaj Józsefnét, hogy szervezze meg az „ ügyes kezek „ programot is a délelőtti órákra
az előző évhez hasonlóan. A gyermekeket leköti a program. A szükséges anyag , eszköz a
programhoz biztosítva lesz.
Ifj. Koncz Ferencet megkéri arra, hogy a Jurta napokon a hangosító berendezéseket,
biztosítsa, kezelje.
A Jurta napok előtt még egyeztetni kell pontosan a programokat, ki kell osztani a feladatokat.
Szombaton este zenekart kell biztosítani, ha nem sikerül, akkor discó lesz. Az elmúlt
hétvégén egy Nagykarácsonyi zenekar játszott a bálban, megkérdezi, hogy tudnák- e vállalni
augusztus 14-én este a zene biztosítását.
Kéri a települési képviselőket, hogy amennyiben a Jurta napokig még felmerül ötlet, vagy
javaslat a programokkal kapcsolatban, az feltétlen jelezzék időben, hogy megszervezhető
legyen.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Jurta napokon az előző évekhez hasonló
hagyományőrző programok legyenek, s a Jurta napok időpontja : 2010. augusztus hó 14-15én legyen, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2010.
( VI. 23. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
2010. évi Jurta Napok időpontjának és programjának meghatározása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2010.évi Jurta napokat:
2010. augusztus hó 14-én és 15-én tartja.
A programokat az előző évekhez hasonlóan kell megszervezni és
lebonyolítani.
Utasítja a polgármestert, hogy a Jurta napok megszervezéséről és
lebonyolításáról gondoskodjon.
Határidő: 2010. augusztus 14.
Felelős: Virág József polgármester.
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2. napirend
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot ellátó társulás helyettesítő védőnő
kinevezésének véleményezése.
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Virág József polgármester:
A kinevezett védőnő munkaviszonya megszűnik, mert felmondott. Nagy Ferencné már
korábban is helyettesített Hantos községben. Korábban is ellátta a védőnői feladatokat
helyettesítéssel.
Most is arról van szó, hogy Nagylók és Hantos községben kell a védőnői feladatokkal
kapcsolatos munkát elvégezni addig, míg új védőnő nem lesz kinevezve.
Bízik benne, hogy a munka megfelelően el lesz látva, hiszen tapasztalt védőnőről van szó.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és határozati javaslattal
,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.

A napirenddel kapcsolatban kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot ellátó
társulás helyettesítő védőnő
kinevezésének véleményezéséről határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2010.( VI. 23. ) Kt. Számú
határozat a
a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot fenntartó Társulás által helyettesítő
védőnő megbízásának véleményezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
megtárgyalta a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot fenntartó Társulás által
helyettesítő védőnő megbízásáról szóló határozati javaslatokat és egyetért
azzal, hogy a Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21. § (2)
bekezdése alapján határozott időre, 2010. július 1-től a védőnői álláshely
betöltéséig megbízza Nagy Ferencnét a területi védőnői feladatok ellátásával
heti 25 órában.
1) Egyetért továbbá azzal, hogy Nagy Ferencné illetményét a Társulás
122.000- Ft-alapilletményben és 11.250 Ft területi pótlékban állapítsa meg
és egyéb juttatásként 3.800 Ft étkezési utalványban és utazási költség
térítésben részesítse.
Utasítja a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Nagylók- Hantos
Védőnői Szolgálatot fenntartó Társulást.
Határidő: azonnal
Felelős: Virág József polgármester
3. napirend
Támogatási kérelmek elbírálása.
A Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény Hantosi
Tagiskolájának Szülői Munkaközösségének támogatása.
Virág József polgármester:
A
Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény Hantosi
Tagiskolájának
Szülői Munkaközössége támogatási kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz.
Ismerteti a kérelmet és a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Az elmúlt évben is kért és kapott támogatást a szülői munkaközösség a meghatározott
feladatokra.
A kapott pénz felhasználásáról a határozatnak megfelelően időben elszámoltak, azt a
képviselő-testület határozattal elfogadta. A költségvetésben a támogatásra az összeg
rendelkezésre áll.
A Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény Hantosi
Tagiskolájának Szülői Munkaközösségének kérelmét támogatja, s 60.000.- Ft odaítélését
javasolja.
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Kéri a képviselő-testületet, hogy a kérelmet és a határozati javaslatot tárgyalja meg és hozza
meg döntését.
Az előterjesztéshez és határozati javaslathoz kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a támogatási javaslattal egyetért, a határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2010.( VI. 23. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és
Művészetoktatási Intézmény Hantosi Tagiskolájának Szülői
Munkaközösségének támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor
Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény
Hantosi Tagiskolájának Szülői Munkaközössége
támogatási
kérelmének helyt adva
A Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási
Intézmény Hantosi Tagiskolájának Szülői Munkaközössége részére
60.000 Ft (azaz hatvanezer forint) vissza nem térítendő támogatást
állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat 2010 évi
költségvetéséről szóló 1/2010.(II.25.) számú rendeletének 11§.-ban ,
a 7. számú mellékletében foglalt működési és felhalmozási
pénzeszköz átadás
terhére
a 2010. évi Gyermeknappal
Pedagógusnappal valamint akadályversennyel továbbá a mikulás,
karácsony és karácsonyi játszóházzal kapcsolatosan felmerült
kiadások fedezetének biztosítása érdekében biztosítása céljából.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést a Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és
Művészetoktatási Intézmény Hantosi Tagiskolájának Szülői
Munkaközösségével aláírja.
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010.június 30.
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A Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői Munkaközösségének támogatása.
Virág József polgármester:
A Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői Munkaközössége támogatási kérelmet
nyújtott be az önkormányzathoz.
Ismerteti a kérelmet és a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Az elmúlt évben is kért és kapott támogatást a szülői munkaközösség a meghatározott
feladatokra.
A kapott pénz felhasználásáról a határozatnak megfelelően időben elszámoltak, melyet a
képviselő-testület határozattal elfogadott.
A költségvetésben a támogatásra az összeg
rendelkezésre áll.
A Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői Munkaközösségének
kérelmét
támogatja, s 40.000.- Ft odaítélését javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a kérelmet és a határozati javaslatot tárgyalja meg és hozza
meg döntését.
A javaslathoz kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester:
Kéri, hogy aki a támogatásra vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2010.( VI. 23. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői
Munkaközösségének támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérkert
Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői Munkaközössége
támogatási kérelmének helyt adva
A Tündérkert Óvoda
Munkaközössége részére

Hantosi

Tagóvodájának

Szülői

40.000 Ft (azaz negyvenezer forint) vissza nem térítendő
támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat 2010 évi
költségvetéséről szóló 1/2010.(II.25) számú rendeletének 11§.-ban ,
a 7.számú mellékletében foglalt
működési és felhalmozási
pénzeszköz átadás
terhére a 2010. évi
hagyományos
rendezvényekkel -Gyermeknappal és a Pedagógusnappal továbbá
kirándulással, ballagással, mikulással és karácsonyi ünnepséggelkapcsolatosan felmerült kiadások fedezetének biztosítása céljából.
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Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői
Munkaközösségével aláírja.
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010. június 30.
A hantosi Nyugdíjasklub támogatása.
Virág József polgármester:
A hantosi Nyugdíjasklub támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz.
Ismerteti a kérelmet és a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Az elmúlt évben is kért és kapott támogatást a nyugdíjas klub meghatározott feladatokra.
A kapott pénz felhasználásáról a határozatnak megfelelően időben elszámoltak, melyet a
képviselő-testület határozattal elfogadott.
A költségvetésben a támogatásra az összeg
rendelkezésre áll.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a kérelmet és a határozati javaslatot tárgyalja meg és hozza
meg döntését.
A hantosi nyugdíjas klub kérelmét támogatja, s 25.000.-- Ft odaítélését javasolja.
Az előterjesztéshez és határozati javaslathoz kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester:
Kéri, hogy aki a támogatásra vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2010.( VI.23. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Hantosi Nyugdíjasklub támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nyugdíjasklub támogatási kérelmének helyt adva

Hantosi

a Hantosi Nyugdíjasklub részére :
25.000 Ft (azaz huszonötezer forint) vissza nem térítendő
támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010.(II.25) számú rendeletének 11§.-ban ,
a 7.számú mellékletében foglalt
működési és felhalmozási
pénzeszköz átadás terhére a 2010. évi Klubösszejövetelekkel
kapcsolatban felmerült , anyagok, eszközök, költségek biztosítása
céljából.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést a Hantosi Nyugdíjasklubbal aláírja.
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010. június 30.
4. napirend
A Hunyadi utca 45. szám melletti (279/2 hrsz-ú , volt játszótér) terület megvásárlása iránti
kérelem megtárgyalása
Virág József polgármester

A napirend megtárgyalását zárt ülés keretében javasolja, mivel személyi ügyről van szó.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta,
s a következő határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2010( VI. 23. ) számú határozata:
Zárt ülés elrendeléséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
a Hunyadi utca 45. szám melletti (279/2 hrsz-ú , ( volt játszótér )
terület megvásárlására irányuló kérelem megtárgyalása ügyében zárt
ülést rendel el.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
5. napirend
Bejelentések
1./ Tájékoztatást zárt ülés döntéséről.
Virág József polgármester:
1./ Tájékoztatás a zárt ülés döntéseiről.
A Képviselő-testület a zárt ülésen döntést hozott arról, hogy a Hantos, Hunyadi utca 45. szám
melletti (279/2 hrsz-ú , volt játszótér) területet ( ingatlant ) a képviselő-testület nem kívánja
értékesíteni.
Hantos Község Önkormányzatának vagyonrendeletét a képviselő-testület nem kívánja módosítani, az
ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonból
forgalomképes törzsvagyonná
nem kívánja
átminősíteni.

2./ Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
1. / Feil Zsolt sz. Székesfehérvár, 1974-11-02 an. Gallai Julianna (anyja neve) 2434 Hantos,
Rákóczi utca 9. szám alatti lakost : 50.000.—Ft, és nejét
2./ Feil Violotta sz. Háder Violetta
sz. Pusztaszabolcs ,1979-02-10 an. Kocsis Mária 2434
Hantos, Rákóczi utca 9. szám alatti lakost :50.000.—Ft, összesen: 100.000.—Ft vissza nem

térítendő támogatásban részesítette a 2434 Hantos, Rákóczi utca 9. szám , 124 hrsz. számú
családi ház megvásárlásához, mint első lakáshoz jutókat.
2./ Virág József polgármester szabadsága.
Horváth Jánosné Gálné Papp Erika körjegyző által magbízott igazgatási előadó:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Virág József polgármester a számára az előző
évekről áthozott , valamint 2010. évre megállapított éves 115 nap szabadságából 2010. június
hó 23-ig összesen : 15- nap szabadságot vett ki.
Virág József polgármester - előző évekről áthozott valamint 2010.évre megállapított
szabadsága figyelemmel az eddig letöltött szabadságaira is - még kivehető szabadsága: 90nap. Ismerteti a Képviselő-testülettel a polgármester szabadságáról szóló határozati javaslatot,
mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegyék
kérdéseiket mondják el véleményüket.

fel

Az elhangzottakhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el..
Virág József polgármester:
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta,
s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
61 /2010.( VI. 23. ) Kt. számú
határozat a
polgármester szabadságáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete , mint a
polgármesterrel kapcsolatos munkáltató tudomásul veszi ,
hogy Virág József polgármester a számára az előző évekről
áthozott valamint 2010. évre megállapított éves 115 nap
szabadságából :
2010. január hó 1- napjától 2010. június hó 23- napjáig
összesen: 15- nap szabadságot vett ki.
A Képviselő testület tudomásul veszi, hogy Virág József
polgármester számára előző évekről áthozott valamint 2010.
évre megállapított még kivehető szabadsága: 100- nap.
Virág József polgármester:
•

•

•
•

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a polgármesteri hivatal épületének felújítása
szépen halad. Várhatóan egy-két héten belül elkészül, s a hivatal visszaköltözik a
helyére.
Az Általános Iskolában egy tanterem felújítása szükségessé vált. Annak költségeihez
Simon László vállalkozó 100.000.- Ft-tal és Lakatos Huba vállalkozó pedig 223.000.Ft-tal hozzájárult, így a felújítás teljes költségét vállalták.
Az iskola WC-jének álmennyezetének elkészítését Lepsényi Tamás vállalkozó
vállalta, melynek költsége kb: 60.000.- Ft.
Fejlesztőterem festésére, mázolására, új szőnyegpadló vásárlására is sor kerül, mert
szükség van rá.
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•

Kultúrház felújítására , a park felújítására benyújtott pályázat még nincs elbírálva.
Reméljük, hogy a pályázat nyerni fog. Hiánypótlást kellett benyújtanunk a pályázattal
kapcsolatban. A pályázatot befogadták, már csak a döntésre vár.

Koncz Ferenc települési képviselő:
Az elmúlt időszakban nagyon sok eső esett a faluban. Véleménye szerint nagy gondot kellene
fordítani a csapadékelvezető árkok rendbetételére. Nagyon sok családi ház pincéjében van
víz, jó lenne megelőzni a nagyobb problémámat.
A talajvíz nagyon megemelkedett a sok csapadéktól. A falu adottsága, hogy mindkét oldalán
van vízelvezető árok.
A vízelvezető árkokat rendbe kellene tenni, a vízelvezetést meg kellene oldani.
Virág József polgármester:
A talajvíz elvezetése nem az árkok dolga. Az idei évi nagy esőzések során a vízelvezető
árkok nagyon jól vizsgáztak.
Folyamatosan figyeltük a víz elvezetését. Pár helyen rekedt meg a víz, ahol a kertek
nincsenek feltöltve. Ha a kertet feltöltenék, az árok elvinné a vizet. A közmunkások az árkok
rendbentartásán rendszeresen dolgoznak.
Nagyon sok eső volt az idén. Ahhoz képest a vizek megfelelően elfolytak, csupán a talajvíz
nem folyt el.
Iszonyú nagy kiadást jelentene a csapadékvíz elvezetésének megterveztetése, és kivitelezése.
Ha majd lesz rá pályázat kiírva, akkor el kell gondolkozni rajta. Addig viszont nincs pénz a
tervek elkészíttetésére és a munkák elvégzésére.
Gond a Petőfi utca- Hunyadi utca sarkán van nagyobb esőzések idején. Ott valóban nincs
csapadékvíz elvezető árok. A meglévő árkoknak nincs nagy lejtése, így lassan folyik el a víz.
Talajvíz akkor is lesz, ha árok van.
A megoldáson gondolkozni kell, s igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy
minél kevesebb víz legyen a községben.

Egyéb bejelentés nem hangzott el.
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Virág József polgármester:
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az ülést 18,30- órakor bezárta.

K.m.f.
/: Virág József :/
polgármester

/ : Suhaj Józsefné :/
jkv. hitelesítő

/: Gálné Papp Erika :/
körjegyző megbízásából
Horváth Jánosné igazgatási előadó.

/ : Parádi Lászlóné : /
jkv. hitelesítő

